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 .1שמות ליישו3ים
אבו ק וךי נא ת
נ"צ 1460.0602
שם זמני :בית פלט
מ״א אבובסמה
מקור השם :שם השבט שיאכלס את היישוב.

؟ דן ז ת ;רק (אחוזת ברק)
נ״צ 1820.2275
שם זמני :אחוזת דברת
יישוב קהילתי  -מ״א עמק יזרעאל
מקור השם :על־שם ברק בן אבינועם.שופטים ד' ,ו.

א? 1ע ז■ י
נ״צ 1320.1254
שם קודם :חוות אל עזי
יישוב כפרי לא יהודי
מ״א יואב.

ביאורים לרשימה:
 1מקום בל שם מתואר בקואורדינטות ברשת ישראל המסומנות במספרים בעלי שש עד שמתה ספרות שמהן שלוש או ארבע
שמשמאל מציינות קו צפון־דרום במפה ,ושלוש או ארבע שמימין מציינות קו מזרח-מערב שבמפה.
 .2הקיצורים בהודעה מציינים :מ״א  -מועצה אזורית; נ־צ  -נקודת ציון; ד״נ  -דואר נע; קנ״מ  -קנה מידה; תק״ם  -התנועה
הקיבוצית המאוחרת; נה״ל  -היאחזות.

י״פ התשי״א ,עמי

1482
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אי،י

עוך2אן

נ"צ 1621.2115
שם קודם :אל עריאן

מ״א מנשה.

אלי עד
נ״צ 2190.2460
שמות קודמים :אל על ,נהל אל-על ,אלי־על
מושב ,תנועת המושבים (הוקם בשנת )1968
מ״א גולן
מקור השם :על־שם אלי כהן איש שירות המודיעין הישראלי שהועלה לגרדום בסוריה בשנת  .1965בשנת 1999
הוסב השם מ"אלי־על" ל"אלי־עד".

אם ? ט :ן (אם ؟טין)
נ"צ 1390.0762
מ״א אבובסמה
מקור השם :שם גאוגרפי.

אךסוף
נ"צ 1328.1800
מ״א חוף השרון
יישוב קהילתי
מקור השם :ארסוף ,לשעבר אפולוניה ,שנבנתה בידי היוונים במקום העיר הכנענית רשפונה .מהמאה השישית
והשביעית המקום נקרא ארסוף.

אתים
נ"צ ( 1434.1000יישוב מתוכנן)
שם זמני :מגד
יישוב קהילתי באזור מזרה לכיש
מקור השם :השם סמלי על יסוד הנאמר בישעיה בי ,ד..." :וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות".

באר ה ך א ג'(ביר הדאג')
נ"צ 1213.0476
שם זמני ,באר חיל
מ"א ■ אבו בסמה
מקור השם :על־שם באר המים שבמקום.

؟אר

מVכה
נ"צ 0930.0380
יישוב קהילתי (תנועת המושבים)
מ״א רמת נגב
מקור השם :צורה עברית לשם הערכי ביר מלגה או מלקה.

ילקוט הפרסומים  ,5488די בשבט התשס״ו,
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מ"ה
שם למועצה מקומית חדשה שתאחד את שלושת היישובים הלא יהודיים:
ברטעה [המערבית] ,עין א־סהלה ומועאוויה.

ב׳ת הדר

’נ״צ 1115.1173
שם זמני :הדריה
שם למרכז אזורי
מ״א חוף אשקלון
מקור השם :שם סמלי ,פיוטי.

בת ח5ר
נ"צ 1514.1933
שמות קודמים/יד חנה א' ,סובו
מ״א עמק חפר
יישוב קהילתי
מקור השם :שם סמלי
החלטת הוועדה בדבר השם "סובו" שהתפרסמה בי"פ מסי  4012עמי  ,3400בטלה.

ג؟עות בר
נ"צ 1269.0849
יישוב קהילתי מתוכנן
שם זמני :משמר הנגב ב'
מ״א בני שמעון
מקור השם :שם גאוגרפי חקלאי.

גלעד (אכן?؟חק)
נ"צ 1574.2186
השמות הקודמים :אבן יצחק ,גלעד ,אבן יצחק.
קיבוץ ,תקיים( .הוקם בשנת )1945
מ״א מגידו
מקור השם :על־שם יצחק אוכברג מדרום אפריקה שהרים תרומה נכבדה לגאולת הקרקע של יישוב זה .גלעד
 שמו של הגרעין המיישב.בשנת  2000הוחלט על הסבת השם מאבן יצחק ל"גלעד ,אבן יצחק" ולאחר מכן ל"גלעד (אבן יצחק)".

ד ר י ג' א ת (ךריגיאת)
נ"צ 1572.0788
שם זמני :דריגיאת
מ״א אבו בסמה
מקור השם :על־שם השבט שיאכלס את היישוב.

ח' ו א ל ד (חיוואלד)
נ"צ 1631.2417
שם קודם :כיוואלד (חיוואלד)
מ״א זבולון.
1484
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ן ד לשריון
נ״צ 1483.1384
מקום נושא שם
מקור השם :מקום הנצחה לחללי השריון באזור לטרון.

/

יונים
נ״צ ( 1465.1145יישוב מתוכנן)
שם זמני :משואותיגוברין
יישוב קהילתי בחבל עדולם

؛

J

י

מקור השם :על־שם חורבת יונים הסמוכה.

נ״צ 1940.2680
שם זמני :קדיתא
מתוכנן לכפר קהילתי אקולוגי
מ״א מרום הגליל
מקור השם :צורה עברית לשם הערכי קדיתא.

כמאנה
נ״צ 1830.2575
שם קודם :כסאנה
מ״א משגב.

כפר ה

ץ

1

ך נ י מ (כפר האורנים)

נ״צ 1542.1477
שמות קודמים :גבעת אהוד ,מנורה
יישוב קהילתי
מ״א מסה בנימין (הוקם כשנת )1998

|
I

מקור השם■ :שם סמלי ,על פי עצי האורן שכסכיכה .האות הראשונה והאחרונה מציינות את מ״ה הנופלים כמלחמת

I

העצמאות בגזרת שילתא אל בורגי.

החלטת הוועדה כדבר השם מנורה שהתפרסמה כי״פ  ,4012מיום  ,4.6.1992עמי  ,3399כטלה.

כפר ז ך ר י ם (כפר זוהרים)
נייצ 1430.1145
שם זמני :זוהרים
כפר גמילה מסמים באזור
מ״א מטה יהודה.
מקור השם :השם סמלי ,פיוטי.

כפר חיש ן (כפר חושן)
נ"צ 1916.2686
שם קודם :ס פ ס ו פ ה

\

מושב ,תנועת המושכים
מ״א מרום הגליל
מקור השם :שם סמלי
בשנת  2003השם הוסב מספסופה לכפר חושן.
החלטת הוועדה כדבר השם "ספסופה" שהתפרסמה בשנתון הממשלה ,תשכ"א ,עמי מסי  ,29בטלה.
ילקוט הפרסומים  ,5488ד׳ בשבט התשס״ו,
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נ״צ 1406.1947
שם קודם :ידידיה
מושב ,תנועת המושבים
מ״א עמק תפר (נוסד בשנת )1935
מקור השם :נוסד בעזרת יהודי אלכסנדריה ולכן נקרא על־שם הפילוסוף היהודי ידידיה האלכסנדרוני שחי
באלכסנדריה כמאה הראשונה לספירה ונודע כעמים בשמו היווני פילון.
בשנת  2002הוסב השם הרשמי מ"ידידיה" ל"כפר ידידיה".

נ"צ 1438.1517
שם קודם :בן־שמן (שיכון)
יישוב כפרי
מ״א חבל מודיעין
מקור השם :שם סמלי חקלאי על פי שירת הכרם בספר ישעיה" :אשירה נא לידידי ...כרם היה לידידי כקרן
בן־שמן" (ה; א).

מגדלות
נ"צ ( 1410.1055יישוב מתוכנן)
שם זמני :חרוב
מתוכנן ליישוב קהילתי
מ״א לביש
.מקור השם :על פי שיר השירים ח' ,י
והשם מגידל הסמוך.

מודיעין עלית
נ"צ 1540.1489

השמות הזמניים :גני מודיעין ,קריית ספר
מועצה מקומית

שטח שיפוט המועצה ישתרע מגני מודיעין (אחת השכונות ביישוב חשמונאים) במערב ,נ"צ  ,151.149כולל
השכונה קריית ספר נ"צ  ,154.148ועד לאזור בלעין במזרח.

מזמרות
נ"צ ( 1430.1065יישוב מתוכנן)
שם זמני :אגוז
יישוב קהילתי באזור מזרח לכיש
מקור השם :שם סמלי על יסוד הנאמר בישעיה ב; ד.

מ؟חול
נ"צ 1570.0775
שמזמני :מרעית
מקור השם :על פי נחל כחל וחורכת כחל הסמוכים.

I486
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מןגלה עיר؛،ן/ט?יעת עארה
שם למועצה מקומית חדשה שתאחד את חמשת היישובים הלא יהודעם:
סאלם ,זלפה ,מוצמוץ ,מושריפה וביאדה.

בקובץ התקנות מסי  5797מיום כ״ב בכסלו התשנ״ו ( -)3.12.1996פורסמו צווים בחתימת שר הפנים ,על פיהם

בוטלה המועצה האזורית "נחל עירון" ובמקומה הוקמו שתי מועצות מקומיות( .מעלה עירון־ובסמ״ה).

9

ך חב עם
נ״צ 1337.0332
שם קודם :נווה חלוקים
יישוב קהילתי דתי

מ״א רמת נגב
מקור השם :על־שם רחבעם זאבי הי״ד ,אלוף בצה״ל ,חבר כנסת ושר בממשלות ישראל ,אוהב ארץ־ישראל

ומנאמניה.
 ,השם גם מצביע על מיקומו של היישוב במרחבי הנגב.
החלטת הוועדה בדבר השם "נווה חלוקים" ,שהתפרסמה 5יום  ,22.4.2001בטלה.

אזורי הךטוב
נ״צ 150.131
שם קודם :מרכז אזורי אבן העזר
מקור השם :על־שם המושבה הרטוב הסמוכה שנוסדה בשנת  ,1895צורה עברית לשם הערבי עךתוף.

אז נרי שהם (שוהם)
נ״צ 1446.1553
שם קודם :שוהם
החלטת הוועדה בדבר השם שוהם לנקודת ההתיישבות האמורה ,שהתפרסמה בי"פ  ,1143עמי  ,899בטלה.

וך  3ז כ" ח
ג״צ 2036.2807
שם קודם :מרכז אזורי מבואות חרמון.

מ؟

1
נ׳'צ 1472.1738
שם זמני :ירחיב א'
יישוב קהילתי
מ״א דרום השרון
מקור השם :שם מקראי משלי י״ח ,טז" :מתן אדם ירחיב לו"...

(אות <9؟דר
ו":צ 1524.9394
השם הקודם :שיזפון
מ"א־חבל אילות
.מקור השם :נאות ,בזיקה לנווה מדבר וסמדר ,בזיקה לפרי הגפן שבמקום .שיר השירים ז' ,יג.

ילקוט הפרסומים  ,5488ד ,בשבט התשס׳ו,
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(יה

אל(נווהאפעל)

;

נ"צ 1346.1623
שם זמני קודם :אפעל  -בית אבות
שם ליישוב מוסדי

؛
؛
1
I

ן ו ה ג ו ך י ו ן (נווה גוריון)

؛

נ"צ ( 1275.0295יישוב מתוכנן)
שם זמני :כפר דוד
מתוכנן ליישוב קהילתי .
מ״א רמת נגב
מקור השם :היישוב סמוך לשדה בוקר ועל כן נקבע על־שם דוד בן גוריון ,ראש הממשלה הראשון של מדינת
ישראל.

;

1

; ו ה זיו (נווה זיו)
נ״צ 1670.2705
שמות זמניים :גבעת שעל ,זיו הגליל
יישובי קהילתי

מ״א מעלה יוסף
מקור השם :לזכר יוסף אדוארד זיו ,שהיה מן המנהיגים הבולטים של הקהילה היהודית בבריטניה.

ן ו ה מר (נווה מור)
נ"צ ( 127.022יישוב מתוכנן)
1
שם זמני :עבדת
שם קודם :נווה צין
יישוב קהילתי מתוכנן
מ״א רמת נגב
מקור השם :מור -שרף ריחני ,השם קשור לדרך הבשמים שבאזור.
החלטת הוועדה בדבר השם "נווה צץ" ,שהתפרסמה ביום  ,22.4.2001בטלה.

( ו ה נ צ נ ה (נווה ניצנה)

'

נ"צ ( 0945.0327יישוב מתוכנן)
1שם זמני :ניצנה
יישוב קהילתי בסמוך לניצנה'(קהילת חינוך)
מקור השם :שם היסטורי על־שם יישוב מהתקופה הנבטית ,ששכן על אם הדרך לסיני.

ן ו ה תמרים (נווה תמרים)
נ"צ 1245.0515
שם קודם :עפרוני .
יישוב קהילתי
 ,מ״א רמת נגב
מקור השם :שם סמל*
החלטת הוועדה בדבר השם "עפרוני" ,שהתפרסמה ביום  ,22.4.2001בטלה.
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נוף א ’ ל ו ן (נוף איילון)
נ״צ 1492.1421
יישוב כפרי
מ״א גזר (הוקם בשנת )1994
מקור השם :היישוב צופה לעמק איילון הסמוך

לראשונה הוקם כשכונה של היישוב שעלבים ובשנת  1999הוכר כיישוב עצמאי.

נופית
נ"צ 1641.2408
השם הקודם :פי־נר
יישוב קהילתי
מ״א זבולון
מקור השם :על־שם ד״ר לודביג פי־נר ז״ל ושם סמלי גאוגרפי.
החלטת הוועדה מיום  27.3.1981בדבר השם פי־נר ליישוב כנ״צ האמור לעיל שפורסמה בי״פ  ,3165עמי , 1497
בטלה.

נ א ן (ניצן)
נ״צ 1150.1276
שמווז קודמים :ניצנים (כפר הנוער) ,דוחן
יישוב קהילתי ,בדרום חולות אשדוד
מ״א חוף אשקלון
החלטת הוועדה מיום  18.5.1990בדבר השם דוחן (שם קודם :ניצנים ,כפר הנוער) שהתפרסמה בי"פ  ,4012עמי
 ,3396בטלה.

ס ;ס  3ה
נ"צ 1405.0855
שם זמני :להב ג'
יישוב קהילתי (הוקם בשנת )1998
מ״א הר חברון
מקור השם :שם היסטורי ,יהושע ט״ו ,לא "וצקלג ומדמנה וסנסנה".

עךערה ב^גב
נ"צ 30־1520.06
שם קודם :ערוער
החלטת הוועדה בדבר השם ערוער בנ"צ האמור ,שהתפרסמה בי"פ  ,3165עמי  ,1497בטלה.
ערערה בנגב ,להבדיל מן השם ערערה שבאזור נחל עירון.

צופים
נ״צ 1510.1781
ישם קודם :צ ו פ י ן
מ״א שומרון
מקור השם :צליל וצורה עבריים לשם הערבי חירבת צופין הסמוכה.
בזאת כטלה החלטת הוועדה בדבר השם "צופין" שהתפרסמה בי"פ  ,3165מיום  ,24.2.1985עמי .1496

ילקוט הפרסומים  ,5488ד' בשבט התשס״ו,

2.2.2006

1489

צוקי ים
נ"צ 1368.1964
שם קודם :שושנת העמקים (עמידר) צוקי ים
יישוב קהילתי (הוקם כשנת )2001
מ״א עמק חפר
מקור השם :שם סמלי ,צוקי־ים הוא שמו של היישוב המאוחד (,)2001
שושנת העמקים (עמידר) שהוקם בשנת  1956ושכונת "צוקי ים" הסמוכה.

צור

،י מ ך

י 0ק
נ״צ 1500.1835
יישוב קהילתי
מ"א דרום השרון (הוקם בשנת )2003
מקור השם :לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ,שר שלום ואוהב ישראל ,שחייו נגדעו מפני דרכי שלום ואמת שבחר
בהם.

א ? ך ה)

ד ה (< 7؟
נ"צ 1717.2466
השם הקודם :דמיידה
מ״א משגב

קציר-חריש

נ"צ’1603.2108

שמות קודמים :ברקאי א' ,עירון ,קציר ,חריש.
יישוב כפרי (שנת הקמה )1982 -
,
מועצה מקומית
מקור השם :שם סמלי חקלאי
קציר  -חריש הוא שמו של היישוב המאוחד:
קציר שהוקם בשנת  1982וחריש שהוקם באותה השנה.
האיחוד התבצע בשנת .1996

ק؟ר א־סר
נ"צ 1485.0545
שם זמני :שורר ,הואשמה
מ״א אבובסמה
מקור השם :קצר א־סר ,תחנת דרכים עתיקה.

רוח
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מ7בר
נ״צ 124.073
יישוב מוסדי
מ״א רמת נגב
שם זמני :כפר התקווה הטובה
מקור השם :כפר שיקומי לנגמלים מסמים
שם גאוגרפי על פי ירמיה ד' יא..." :רוח צח שפים כמדבר."...

י
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ש ב'ל ת (שיבולת)
נ״צ ( 1833.2448יישוב מתוכנן)
שם זמני :בית רימון כ'
מ״א גליל תחתון
מתוכנן ליישוב קהילתי
מקור השם :שם סמלי חקלאי.

שילי-אם אל־ גנם
נ"צ 1878.2328
שמות קודמים :ערב שבלי ,שבלי ,אום אל-גנם.
יישוב עירוני לא יהודי
מועצה מקומית.

ש ין' ה ב י ת
נ"צ ( 1410.0830יישוב מתוכנן)
שם זמני :כרמית
.
יישוב קהילתי מתוכנן■
מ״א בני שמעון
מקור השם :שם של צמח הגדל בבתות הספר וצומח באזור האמור.

שלו؟צ’ון
נ״צ 1969.1675
מרכז אזורי בבקעת הירדן.
השם "שלומציון" שנקבע בעבר בנ״צ ( 195.163התפרסם כי״פ מסי  )3165הועתק לנ״צ האמור לעיל.

ש ך י ג י ם (לי ־ און)
נ"צ 1439.1204
שם קודם :לי־און
יישוב כפרי (שנת הקמה )1960
מ״א מטה יהודה
מקור השם :כראשית מי ,י" :ובגפן שלשה שריגם"...
לי־און ,על־שם הנדבן היהודי ליאון שתרם את עיזבונו לתמיכה בהתיישבות.
בשנת  2002הוסב השם מ"לי־און" ל"שריגים (לי־און)".
החלטת הוועדה בדבר השם "לי־און" שהתפרסמה בי"פ  ,971מיום  ,12.11.1962עמי  ,191בטלה.

*

שייר
נ"צ 2104.2351
שם זמני :תל קציר ב'
מ״א עמק הירדן
מתוכנן ליישוב קהילתי
מקור השם :על פי "הר שריר" שנקבע גם הוא על פי חורבת שריר הסמוכה.
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תראבין א ־ צאנע
נ״צ 1250.0837
שם זמני :נחל שמריה
מ״א אבו בסמה
מקור השם :תראבין א־צאנע הוא שם בני השבט מהגדולים גם מחוץ לישראל.

תורים
נ״צ ( 1442.1095יישוב מתוכנן)
שם זמני :ארכובית
מתוכנן ליישוב קהילתי
מ״א לכיש
מקור השם :על פי חורבת תורים הסמוכה.

 .2שמות למוקדי תעסוקח שמחוץ לתחום יישוב
(תעשיון  -תעשיוגים )Industrial park
ביום כ' באדר ב' תש"ס 27 ,במארס  2000החליטה מליאת האקדמיה ללשון עברית על מילה בשימוש כללי:

ת

z؛

שיון

Industrial park -

קידומת לכל שם רשמי של מוקד תעסוקה שמחוץ לתחום יישוב החל מתאריך .27.3.2000

כל השמות הרשמיים למוקדי התעסוקה שנקבעו טרם החלטת ר,אקדמיה ללשון עברית כדבר השם תעשיון ,יכולים להסב

את "מילת הקוד" על פי שיקול דעתם בלבד.

אורון
נ״צ 1515.0358
שם זמני :אורון  -פוספטים
רמת הנגב
מ״א רמת הנגב.

אזור ת  jzש י ה א ؟ ז י ב (תעשייה)
נ"צ 1604.2746
שם זמני :מילואות
מ״א מטה אשר.

אזור תז؛שיה

מ ן (תעשייה)

נ"צ 1591.2543
שם זמני :מילואות
מ״א מטה אשר.
1492
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בית חולים פ  1וך י ה (פורייה)
נ״צ 2009.2398
שם זמני :בית חולים פורייה
מ״א עמק הירדן.

؟ני ןה1ךה
נ״צ
שם זמני :כני יהודה
מ״א גולן
מקור השם :כשם היישוב הסמוך בני יהודה.

בר*און
נ"צ 1651.1832
שם זמני :בר־און
מ׳יא שומרון
מקור השם :על־שם אורי כר־און ,אות הוקרה על פועלו המבורך בסיוע להקמתם ולביסוסם של מושבים בכל רחבי

הארץ ובייחוד ביהודה ,בשומרון ובחבל עזה.

ב ר ־ לב
נ"צ 1683.2563

שם זמני :כר־לב
ימ״א משגב
מקור השם :על־שם חיים בר־לב ז"ל ,איש צבא ,רמטכ״ל ומדינאי בכיר,
מזכיר מפלגת העבודה ושר המסחר והתעשייה.

בלק ן
נ"צ 1612.1679
שם זמני :ברקן
מ״א שומרון

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך ברקן.

ג؟עת ךןבי;ה
נ״צ 1522.2071
שם זמני :גבעת חביבה

מ״א מנשה.

דלתון
נ״צ 1952.2702

שם זמני :דלתון

מ״א מרום הגליל
מקור השם :כשם היישוב הסמוך דלתון.
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:ם ה؟לח ? -תי ؟לון
נ״צ 845.0642־1
שמזמני :ים המלח-בתי מלון
מ״א תמר.

מ?דל ת?ן
נ״צ 1760.2646
שם זמני :מגדל תפן
מועצה מקומית תעשייתית.

ו؟ךכז אזורי כדורי
נ״צ 1883.2345
שם זמני :מפעלי כדורי
מ״א גליל תחתון.

<؟ך5ז אזורי ؟רום ה? לי ל
נ"צ 1915.2670
שם זמני :מרום הגליל ,מרכז אזורי
מ״א מרום הגליל.

؟ר؟ז אזורי מ^זגב
נ"צ 1745.2517
שם זמני :משגב ,מרכז אזורי
מ״א משגב.

מ؟

y

ל י א ؟  $ל ו" ם
נ"צ 1273.0944
שם קודם :אבשלו״ם ,מפעלים אזוריים
מ״א בני שמעון.

מ ؟ זג

ל י ג<3וע
נ"צ 1881.2179
שם זמני :מחלבות תנובה ,תל יוסף
מ״א גלבוע.

מ؟ןגלי ?רנות
נ״צ 1458.2057
שם זמני :מפעלי גרנות
מ״א מנשה.

1494

ילקוט הפרסומים  ,5488ד' בשבט התשס״ו,

2.2.2006

מ ??ג ל י ה < ¥؟ ק
נ״צ 1726.2301
שם קודם :מפעלי יזרעאל
מ״א עמק יזרעאל.

מ؟ןגלי ךו؟ל מודיעים
נ״צ 1457.1569
מ״א חבל מודיעין
על־שם היישוב מבוא מודיעים הסמוך.

מ? ן!; ל י ח? ר

נ״צ 1־1409.201
שם זמני :עמק חפר  -אזור תעשייה
מ״א עמק חפר,.

מ?ן1לי :ם ך9,לח (סדום)
נ״צ 1852.0496
שם קודם :מפעלי ים המלח
מ״א תמר.

מ؟ן5לי כנות
נ"צ 1267.1346
שם זמני :כנות
השם על פי שם ביה״ס החקלאי שבסמוך שנוסד בתחילת שנות החמישים ושמו נקבע לפי הענף המשקי העיקרי:

גידול כנות ושתילים.
תהלים פ' ,טז" :וכנה אשר נטעה ימינך".
מ״א באר טוביה.

מ ? 11ל י מי1#ר ר'؟ם (רותם)
ו":צ 1688.0510
באזור מישור רותם
מ״א תמר
על־שם העצם הגאוגרפי מישור רותם.
החלטת הוועדה בדבר השם "מפעלי רותם" שהתפרסמה ביום  ,29.3.1993בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

מ?!גלי  ?Pע י ן
נ״צ 0958.0783
שם،זמני :יח"מ (יישובי חבל מעון  -מפעלים אזוריים)
מ״א אשכול.
מ ? ן 1ל י נ ח ם  -ה וך ט ו ב
נ"צ 1500.1310
שם קודם :אזור תעשייה החטוב ,עוף ירושלים
מ״א מטה יהודה.
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מ? ;גל י צין$7-ר?ה
נ״צ '1585.0282

שם זמני :נחל צין  -פוספטים
מ״א הערבה התיכונה.

מ؟ןגלי $מח
נ״צ 2053.2345
שם קודם :צמח  -מפעלים אזוריים עמק הירדן.
מ" א עמק הירדן.

מ؟ןגלי צ'מ ת מלאכי (מפעלי צומת מלאכי)
נ״צ 1261.1248
שם קודם :מפעלי מלאכי
מ״א באר טוביה.

(מל ؟עופה ?ן־גווךיון
נ"צ 1404.1555
שם זמני :נמל תעופה בן־גוריון
שטח חסר שיפוט.

עד חלום
נ״צ 1182.1302
שם זמני :עד הלום
מ״א באר טוביה.

עז שלום (עוזשלום) (מתוכנן)
נ״צ1025.0994 .
מ״א שער הנגב
מקור השם :שם סמלי.

עץיון
נ"צ 1646.1176
שם זמני :גוש עציון
מ״א גוש עציון
מקור השם :על־שם האזור הגאוגרפי "גוש עציון".

משאבים
נ"צ 1272.0462
השם זמני :רמת נגב
בתחום מ״א רמת נגב
משאבים  -השם הראשון של היישוב הסמוך ,משאבי שדה.

1496

ילקוט הפרסומים  ,5488ד ,בשבט התשס־ו,

2.2.2006

פארק תעשיות ספירים
":צ 1115.1029
שם קודם :שער הנגב מפעלים אזוריים .תעשיות שער הנגב
החלטת הוועדה מיום  8.1.1995כדבר השם "תעשיות שער הנגב" .כטלה.

תעשיון ؟באים
נ״צ 1975.2166
שם זמני :צבאים
מ״א בקעת בית שאן

מקור השם :על־שם שלוחת צבאים הסמוכה.

ק ך :ת חנוך עזי תה (קריית חינוך עזתה)
נ"צ ’ 1114.0934

שם זמני :עזתה קריית חינוך
מ״א שדות נגב.

רמת חובב
נ"צ 1300.0602
שם זמני :רמת חובב
מועצה מקומית תעשייתית.

תזגשיון שילה
נ״צ 1783.1615
שם זמני :שילה
מקור השם :שם היסטורי
מ״א מטה בנימין
ממוקם בין עמק שילה וכין היישוב שילה.

שח"ק
נ"צ 1667.2088
שם זמני :שקד
שייך למועצה מקומית שקד ולמועצה מקומית קציר-חריש.
מקור השם :שח"ק  -ראשי תיבות של שלושת השמות שקד ,קציר-חריש.

תל חי
נ״צ 2043.2934
שם זמני :תל חי  -מכללה
מ״א גליל עליון.

ת ע ש 8ו ן השרון
נ״צ 68־1425.18

שם זמני :פארק השרון
מ״א לב השרון.
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ת ?נש aי ו

2؟נה

נ"צ 1191.1365
שם זמני :מפעלי חבל יבנה
מ״א חבל יבנה.

תןנשיון מיתרים
נ״צ 1506.0870
שם זמני :שמעה
מ״א הר חברון ובמועצה המקומית קריית ארבע.
מקור השם :לקוח מן השם מיתר.

ת ? 1ש י ו ן  ¥ר י פ י ן
נ"צ 1360.1523
שם זמני :מחסני הסוכנות
מ״א עמק לוד.

תז؛עזיו،ת גליל ת^תון
נ"צ 1937.2436
שם זמני :מפעלי גולני
מ״א גליל תחתון.

؟כ

7

ירו
נ"צ 1757.2523
שם זמני :תרדיון
מ״א משגב
מקור השם :על־שם התנא רבי חנינה בן תרדיון ,מעשרה הרוגי מלכות ,שחי בעיר סכנין הסמוכה.

.3
חךבת

שמות לאתרים היסטוריים

זובית

נ״צ 163.071
בקעת ערד
שם קודם :חרבת סמר
מקור השם :על־שם צמה אופייני
החלטת הוועדה מיום  29.5.1950כדבר השם "חרבת סמר" שפורסמה בי"פ  ,536עמי  ,870בטלה.
؛

??ערות ב וך ק ת

I

,

נ״צ 1468.1582
אתר בלא שם
מערות מהתקופה הכלקוליתית החצובות בסלע.
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חרבת ז ג؟ ח י

,

נ״צ  17395.13645צפון־מזרח
 17386.13635דרום־מערב
באזור ירושלים

מקור השם :על־שם נחל זמרי הסמוך
הממצא הארכיאולוגי מעיד על המשכיות היישוב למן תקופת הבית הראשון (המאה ה־ 7-5לפנהייס) ועד לחורבן
בית שני ( 70לספירה).

תל ؟؟רון
נ״צ 1597.1036
שם קודם :גיבל רומיידה

؟ן$רת סלע
נ״צ 1704.0961
מערה קארסטית גדולה באחד מערוציו העליונים של נחל חבר.
מקור השם :על פי הממצא ,מטבע סלע (טטרא דרכמה) ,מכסף ,מהשנה השלישית למרד בר־כוכבא.

נ" צ 1474.1175
שם רשמי לאתר עתיקות בחבל עדולם
מקור השם :השם מתבסס על האוסטרקון מן המאה הראשונה לסה״נ שנמצא באתר ועליו נכתב בכתב עברי השם
עתרי.
(ההחלטה בלא זיקה ליישוב הנזכר אצל יוסף בן מתתיהו).

שוני

נ"צ 1454.2157
אתר היסטורי ■לאומי
בדרום־מערב הכרמל .על מדרוני חוטם הכרמל.
מקור השם :צליל עבריי לשם הערבי הקודם חירבת א־שונה.
החלטת הוועדה מיום  2.1955בדבר השם כפר שומי ,בטלה.

;

י

הוועדה אישרה את הקידומת תל לכל חמשת התלים שלהלן:

תל גת־ח؟ר
נ"צ 1801.2387
שם קודם :חירבת ז.ראעה (משהד)
שם מקראי.
I

תל י

vסקי
נ״צ 1621.2325
שם קודם :חירבת א־שיח' אסחאק.

תל סויג
נ״צ 214.242
ילקוט הפרסומים  ,5488די בשבט התשסי׳ו,
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תל ?jליל
נ"צ 1648.2419
שם קודם :ווירבת ראס עלי
אתר עתיק מתקופת הברונזה הקדומה.

תל רפיח״^ם
נ״צ 075.081
שם קודם :תל רפח

.4

שמות לעצמי 0גאוגר8؟«ים

؟؛גמון חולה
נ"צ 2072.2783
שם קודם :פארק חולה
שם לפארק תיירותי.
מדובר כאגם מלאכותי ,מצפון לאגם חולה ההיסטורי ,באזור הביצות.
אגם רדוד שניזון ממי ירדן וממי ניקוז ,עשיר כחי ובצומח של מים מתוקים בסביבה טבעית .הפארק אמור לשמש
לתיירות אקולוגית.
החלטת הוועדה בדבר השם "פארק חולה" מיום  23.12.1996בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

בא ר נוק דים

נ"צ i 129.07
שם קודם" :באר בקע"
החלטת הוועדה מיום  29.5.1955כדבר השם "באר-בקע" בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

בורות ה ؟ ץ
נ"צ 1347.0338
בנגב
מקור השם :על פי תיאור פני השטח.

גבעת ה ל " ה
נ״צ 1554.1209

נ״ג 573

מקור השם :על־שס שלושים וחמישה לוחמים שנלחמו ונפלו על גבעה זו במלחמת העצמאות ,כדרכם להגן על גוש
עציון.

ג; ער; צב
נ"צ ( 1525.9408בערכה)
מקיר השם :על פי הצורה הטופוגרפית של גבע 

ה' ד עקב (חוד עקב)
’נ"צ 1332.0266
בנגב.
מקור השם :פסגה מחודדת ובולטת ממרחקים הנמצאת מעל עין עקב ונחל עקב.
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ו! ך ש ת הארבעים (חורשת הארבעים)
נ"צ 1532.2399
באזור הכרמל
השם משמש שנים.
במסורת המוסלמית "הארבעים" היו הגיבורים שבזכותם קיים העולם.

3

תף

ה  aו ם (כתף הינום)
נ" צ ( 1716.1307באזור ירושלים)
משקיף לעבר גיא בן־הינום.

؟ צ ו ך ת כ" ח
נ״צ 2025.2804
;עם קודם :מצודת ישע
מקור השם :על־שם עשרים ושמונה בחורים שנהרגו בנסותם לכבוש את המצודה האמורה במלחמת העצמאות.
המצודה סמוכה לכפר הערבי הנטוש נבי־יושע.
בתחילת שנת  2004החליטה ועדת השמות להסב את השם "מצודת ישע" ל"מצודת כ״ח".

מק؟ רות ציניפ
נ"צ 1376.0190
בנגב.
מקור השם :מאגרים תת־קרקעיים שנחצבו באופן מלאכותי במצוק הצינים.

נחל אזובית
מנ"צ  165.070עד נ"צ 160.071
בקעת ערד
שם קודם :נחל סמר

מקור השם :על־שם צמח אופייני
החלטת הוועדה מיום  27.1.1953בדבר השם נחל סמר שפורסמה בי"פ  ,605עמי!  ,115בטלה.

■

נחלאית
מנ"צ  1530.9350ועד נ״צ 1470.9355
בבקעת עובדה.
מקור השם :על־שם ציפור דורס אופייני.

נחל

רק ؟ן אבינעם (אבינועם)

■1
מנ"’צ  182.232ועד לנ"צ 182.236

שם קודם :נחל ברק (ואדי אל־וזרש).
החלטת הוועדה מיום  28.6.1953בדבר השם נחל ברק בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

נחל בת #בע

,

1

מנ"צ  1400.8882ועד נ"צ 1414.8889
באזור אילת.
השם הזמני :נחל המפלים
מקור השם :שם מקראי בדומה לשמות הסמוכים" ,הר שלמה"" ,הר ידידיה".
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נחל

 2ך 7ל י
מנ"צ  163.944ועד לנ"צ 159.946
שם קודם :נחל יהל
החלטת הוועדה מיום  17.2.1984שהתפרסמה בי"פ  ,3165עמי  1504בדבר השם נחל יהל ,בטלה.

נחל יק(^ם
שם רשמי לציר התנועה
מתליקנעמנ"צ  160.230ועד היישוב פוריידים נ"צ .1460.2228

נחל כ ן ר ו ת
מנ"צ  199.257ועד נ"צ 201.253
באזור הכינרת.
שם קודם :נחל כינר
החלטת הוועדה מיום ( 2.5.1954דו"ח  )57בדבר השם "נחל כינר" כנ"צ האמור לעיל ,בטלה..

נחל מכבים
מנ״צ  1538.1448ועדנ״צ 1537.1428
בחבל מודיעין
מקור השם :על־שם היישוב מכבים הסמוך.

נחל מ  vפ י ל י ם
מנ"צ  1562.2382ועד נ"צ 1572.2387
באזור הכרמל.
שם קודם :ואדי אל־חיה ,נחל נחש.
מקור השם :במלאות שישים שנה להעפלה בדרך הים החליטה ועדת השמות לכנות בשם "נחל מעפילים" את הנחל
־ היורד מן הכרמל אל קצהו המערבי של קיבוץ יגור .בנחל זה שהיה מכונה עד עתה "נחל נחש" (ואדי אל־חיה)
עברו ,בשעתם ,מעפילים ששוחררו בפריצה אל מחנה עתלית.
נחל מ^מר ד؛ע؟ק
מנ"צ ־ 161.221ועד לנ"צ 165.227
שמות קודמים :נחל משמר (ואדי אבו־שושה)
החלטת הוועדה מיום  27.1.1953בדבר השם "נחל משמר" לנחל בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

נחל רעות
מנ״צ  1514.1443ועד לנ"צ 1486.1444
בהבל מודיעין
מקור השם :על־שם היישוב "רעות" הסמוך.

נחל תלכיד

1.

؛

מנ"צ  1990.1860ועד נ"צ 2034.1873
בבקעת הירדן
מקור ר,שם :מונח גאוגרפי המאפיין את האזור :ליכוד קונגלומרטים היוצרים מצוקים.
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עין איוב
.נ״צ 1518.1364
השם לקוח מהמסורת הערבית:
איוב  -כזמן שלקה כצרעת רחץ עצמו במי מעיין זה.
במפה המקום מסומן כשם :עין אל בלד.
בשטח כינויו :ביר־איוב.

עין א ; ל (עין אייל)
נ"צ 167.128
 .שם קודם :עין יאדו ,עין ןעל.
י החלטת הוועדה מיום  4.6.1965בדבר השם "עין _י ע ל" בטלה.

עין ע קי ב (עין עקוב)

ץ

■י'

נ"צ 21093.23439
שמות קודמים :עין תואפיק ,עין אל־עקבה
עקבה במשמעות עקוב ,ישעיה מ' ד..." :והיה העקב למישור ;"...קשור במעלה עתיק יומין שעולה מדרום לתל
קציר עד שולי הרמה.

עין $ךב
נ"צ 1401.0186
בנגב.
מקור השם :שם סמלי פיוטי.

עין תנינים
נ״צ 1557.2197
שם קודם :עין סנונית.
מקור השם :המעיין נמצא בתחום אגן הניקוז של נחל תנינים ומכאן שמו.
.
החלטת הוועדה מיום  21.2.1960בדבר השם "עין סנונית" ,בטלה.

רמות <؟ נ ש ה
נ"צ 165.218 - 157.223
החלטת הוועדה מיום  23.1.1955כדבר השם "רמת מנשה" בנ״צ האמור לעיל ,כטלה.

רמת פ ו ר י ה (פורייה)
נ״צ 200.240
מצומת אלומות בדרום (נ"צ  )201.235ועד לרגלי קרני חיטים כצפון (נ"צ  ,)193.244אשרור שם שמשמש שנים
רבות.

רמת ץבאים

נ"צ’ 188.220עד לנ"צ 198.214
שם קודם :שלוחת צבאים.
החלטת הוועדה מיום  4.3.1956כדבר השם "שלוחת צבאים" בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

רמת צ

מון

נ״צ 1905.2515
שם לרמה שבין מגאר ,עילבון וכלנית.
שם היסטורי.
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הy 2

ל ת הלשון
נ"צ 1882.0808
ועדלנ״צ 1850.0716
מקור השם :מקראי ,על פי יהושע י״ח ,יט.
שם לתעלת ההזנה בים המלח הזורמת מן האגם הצפוני אל בריכות האידוי.

ביטול שם

רמת

מולדת

החלטת הוועדה מיום  3.9.1961בדבר השם רמת מולדת מנ"צ  190.222ועד נ"צ  ,194.219כטלה.

.5

שמות לצמתים (צמת  -צומת)
* מסמן דרכים פנימיות.

צ;ת א ;#לו ם
נ״צ 08605.0705
דרך מסי232/2211 :
מקור השם :על־שם המרכז הגושי הסמוך.
הוועדה החליטה להעתיק את השם צומת אבשלום מנ"צ  080.069לנ״צ האמור לעיל.
החלטות הוועדה בדבר השם "צומת אבשלום" שהתפרסמו בי"פ  ,2633עמי  ,1840ובי״פ  3165עמי .1506
בטלות.

צ؟ת אהלים (אוהלים)
נ״צ 1312.0687
שם קודם :צומת נוקדים.
דרך מסי40/* :
מקור השם :שם סמלי ,הצומת סמוך לנחל צאן.
החלטת הוועדה מיום  21.1.1996בדבר השם "צומת נוקדים" ,בנ״צ האמור לעיל ,בטלה.

צ<؟ת אורים
נ"צ 1050.0807
דרך מסי241/234 :
עם שינוי במערכת הכבישים הוחלט להעתיק את שם הצומת (אורים) מהנ"צ  107.080אל הנ״צ האמור לעיל
.1050.0807

צ;ת להיסמך
נ״צ 1399.1490
דרך מסי40/* :

מקור השם :כשם היישוב הסמוך אחיסמך.

צ־؟ת אלןכין
נ"צ 1433.2004
דרך מסי581/5812 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך ,אליכין.
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צ؟ת בית ך ן؛ ך; ה
נ״צ 1965.1342
דרך מסי1/90 :

מקור השם :כשם היישוב הסמוך בית הערבה.
צ؟ת ؟רוך
נ״צ 1725.2297
דרך מסי73/7255 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך כפר ברוך.

צ?!ת ?חי
נ"צ 1325.1418
דרך מסי40/411/4123 :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך גבעת ברנר.

צ'؟ת ؟؟ת
נ"צ 1611.2754
שם קודם :צומת משרפות.
דרך מסי4/899 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך בצת.
החלטת הוועדה מיום  1.4.1962דו"ח הוועדה מסי  156בדבר השם משרפות ,בטלה.

צ؟ת ג؟עת ירחם
נ"צ 1420.0447
דרך מסי204/224 :
שם קודם :צומת ירוחם
מקור השם :על־שם גבעת ירוחם הסמוכה.

צו؟ת ג' ו ל י ס
נ"צ 1656.2607
דרך מסי70/8533 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך גיוליס.

צ؟ת גורל
נ"צ 1300.0795
דרך מסי40/* :
מקור השם :על־שם "גבעות גורל" שממזרח לצומת ששמם הוא :צורה עברית לשם הערבי כןריל אבו גיךול.

צ؟ת

גyת1ן
":,צ 1664.2688
שם קודם :צומת אשרת
דרך מסי89/8833 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך געתון.
החלטת הוועדה מיום  1.4.1962דו"ח הוועדה מסי  156בדבר השם צומת אשרת ,בטלה.
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צמת דורות
נ״צ 1152.1641

דרך מסי232/334 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך דורות.

צ<؟ת הלוחם ה?7וי(הבדווי)
נ״צ 1735.2418
דרך מסי77/* :
מקור השם :על־שם האנדרטה לחללי הבדווים הסמוכה.

צ־מת ה$צי"ב
נ"צ 1971.2094
.דרך מסי71/669 :
מקור .השם :על־שם היישוב עין הנצי"ב הסמוך.

\ ■

צ؟ת הר־איתן
נ"צ 1622.1317
דרך מסי395/3965 :
מקור השם :כשם הר איתן הסמוך.

צימת ה ך ט ו ב
נ"צ 1500.1308
דרך מסי38/3865 :
מקור השם :על־שם המקום הרטוב (עזוב) יישוב שהיה קיים טרום מדינה.

.

.

צמת ה ש מ ה
נ"צ 1912.2165
דרך מסי71/669 :
מקור השם :על־שם היישוב בית השיטה הסמוך.
הוועדה המליצה להעתיק את השם "צומת השיטה" מנ"צ  1895.2172שנקבע ביום  3.2.1978לנ״צ האמור

•
 ..............י' . ،
לעיל.
החלטת הוועדה כדבר השם "צומת השיטה" שנקבע והתפרסם בי״פ  ,2633עמי  ,1839בנ"צ ,1895.2172
בטלה.

צמת זמר
נ"צ 1530,1962
דרך מסי574/5741 :
מקור השם :על־שם המועצה המקומית הסמוכה זמר.

צ׳מת

1506

ח"5ד
נ״צ 1347.1542
דרך מסי44/4402 :
מקור השם :על־שם היי,שוב .הסמוך כפר חב"ך. .
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צ؟ת חולית
נ"צ 0870.0709
דרך מסי232/240 :
מקור השם :על־שם היישוב ר,סמוך חולית.

צ£ת ןןטיבת יי ח ב
נ"צ 1333.0739
דרך מסי60/2540 :
מקור השם :על־שם אנדרטת "חטיבת הנגב" הסמוכה.

נ"צ 1163.1086
דרך מסי232/352 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך חלץ.
I

צ^ת סריש
נ"צ 1523.2086
דרך מסי574/6354 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך חריש.

צ؟ת טוביה (טובייה)
נ"צ 1260.1257
דרך מסי3/3703 :
מקור השם :על־שם היישוב באר טוביה הסמוך.

צן!ת יון פ ת

נ"צ 7־1749.249
דרך מסי784/7955 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך יודפת.

צ؟ת ירחם (ירוחם)
נ״צ ’1415.0443

דרך מסי204/225 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך.
הוועדה החליטה להעתיק את השם "צומת ירוחם" מנ"צ  1420.0447לנ"צ האמור לעיל ,ובנ״צ האמור לקבוע שם
חדש( .ראה צומת גבעת ירוחם).
החלטת הוועדה מיום  10.2.1952בדבר השם "צומת ירוחם" בנ"צ  , 1420.0447בטלה.

צן׳!ת ן ר'דן ם  $פ ו ן (ירוחם צפון)
נ"צ 1446.0432
דרך מסי204/225 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך ירוחם.
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צמת כובשים
נ"צ 1307.0761
דרך מסי40/25 :
מקור השם :על־שם נהל כובשים הסמוך.

צמת ;ליל
נ"צ 1640.2659
דרך מסי70/8721 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך כליל.

צ£וז כרכור
נ״צ 1496.2078
שם קודם :צומת מנשה
דרך מסי65/6502 :
מקור השם :כשם היישוב הוותיק כרכור שאוחד עם פרדס חנה.
החלטת הוועדה מיום  5.12.1955בדבר השם "צומת מנשה" בנ״צ האמור ,בטלה.

צמת ؟ פ ר ־ ס ב א ר

נ  3ה ,צ פ ו ן

נ"צ 1397.1760
דרך מסי4/* :
השמות הקודמים :צומת רעננה צפון ,צומת רכ״ס (רעננה ,כפר־סבא)
בזאת בטלה החלטת הוועדה בדבר השם צומת רעננה צפון ,שהתפרסמה בי״פ מסי  4012מיום  ,4.6.1092עמי
.3429

צ'؟ת ל' ד ־ מ ך כ ז (לוד ־ מרכז)
נ"צ 1402.1507
דרך מסי40/* :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך לוד.

צמת מ ד ל א פ ק
נ"צ 1452.1642
דרך מפי471/444 :
מקור השם :כשם התל הסמוך מגדל אפק.

צ'؟ת מורשת
נ"צ 1723.2485
דרך מסי781/784 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך מורשת.

צמת מכבים־רעות
נ"צ 1525.14600
שם קודם :צומת מכבים
דרך מסי443/* :
כזאת כטלה החלטת הוועדה מיום  8.7.1983שהתפרסמה בי"פ  ,3165בדבר השם "צומת מכבים" בנ״צ
.1497.1485
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צימת מצר
י״צ 1528.2047
דרך מסי574/5923 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך מצר.

צמת מ

מר ה$בול

":צ 1527.2097
שם קודם :צומת עירון
דרך מסי 65/574/654
מקור השם :על־שם אנדרטת משמר הגבול הסמוכה.
החלטת הוועדה מיום  10.2.1952בדבר השם צומת עירון בנ״צ הנ״ל ,בטלה.

צמת מ 1מ מ ר העמק
":צ 1636.2245
דרך מסי66/6953 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך משמר העמק.

צמת נוף ה כגר ת
נ״צ 2015.2370
דרך מסי768/7677 :
מקור השם :שם סמלי פיוטי.

צמת נצרת דרום
’נ"צ 1775^2330
דרך מסי75/60 :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך נצרת.

צמת נ ؟ ך ת צפון
’נ" צ 1790.2350

דרך מסי75/754 :
מקור השם :על־שם היישוב נצרת.

צימת ס ו מ ן ה
נ"צ 1604.0879
דרך מסי316/317 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך סוסיה.

צמת

ע7נים
נ"צ 1410.1707
דרך מסי40/402 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך עדנים.

צמת עולים
נ"צ 1267.0744
דרך מסי25/25 :
מקור השם :על־שם נחל עולים הסמוך.
ילקוט הפרסומים  ,5488ד ,בשבט התשס״ו,
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צמת עין המ؟רץ
נ״צ 1586.2570
שם קודם :צומת נחל נעמן
דרך מסי4/8510 :

מקור השם :כשם היישוב הסמוך עין המפרץ.

צמת עין השופט

!

נ״צ 25־1558.22

,

דרך מסי672/6953 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך עין השופט.

צ؟ת קורנית

נ״צ '1745.2485

דרך מסי784/7933 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך קורנית.

צ’؟ת ר א ש ־ ה ע ן ן ,מ ן ך ח
נ"צ 1465.1683
דרך מסי5/5050 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך ראש העין.

צמת ך? ב ה

נ"צ'1592.2647

דרך מסי4/8611 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך רגבה.

צימת רמת השופט
נ״צ 1558.2243
דרך מסי672/6954 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך רמת השופט.

צמת שדה

בי

נ"צ 1247.0945
דרך מסי293/334 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך שדה צבי.

צמת ש ן ר ו ת ע ؟ י ו ן (צומת שיירות עציון)
נ"צ 1651.1212
דרך מסי60/3157 :
בכניסה הצפונית לאפרתה
מקור השם :על־שם השיירות (נבי דניאל והעשרה) ,שחלפו על פני צומת זו בדרכם להגן על ההתיישבות בגוש עציון.

צמת שלוחות
נ״צ 1970.2092
דרך מסי90/669 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך שלוחות.
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צ(؟ת
נ"צ 1504.0873
דרך מסי60/317 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך.

ער הj$ב

צן؟ת

נ"צ 1107.1017
שם קודם :צומת גבים
דרך מסי34/232 :
מקור השם :על־שם המועצה האזורית "שער הנגב" שבתחומה הצומת.
החלטת הוועדה בדבר השם "צומת גבים" שהתפרסמה בדו״ח מליאה .מסי ,147.מיום  ,19.2.1961בטלה.

צן؟ת שער ח ؟ ר
נ״צ 1400.1920
דרך מסי57/5700 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך שער חפר.

צ’מה ^רה
נ״צ 1337.0706
דרך מסי25/2540 :
מקור השם :על־שם "עמק שרה" הסמוך.

צמת ת ל ־ ؟ ؛؛ 1תו ך י
נ"צ 1995.2113
דרך מסי71/7109 :
מקור השם• :כשם תל־אשתורי הסמוך.

 .6שמות למחלפים
<؟קילף אביח?ל (בתכנון)
נ"צ 1388.1923
דרך מסי2/20 :
שם קודם :צומת אביחיל
החלטת הוועדה בדבר השם "צומת אביחיל" ,בטלה■ .

.

؛؟קלף אי^ה
נ"צ 1403.2059
שם קודם ?:צומת גבעת אולגה

דרך מסי2/* :

•

מקור השם :על־שם השכונה "גבעת אולגה" בחדרה ,הסמוכה.

החלטת הוועדה מיום  21.2.1969ושהתפרסמה בי"פ  ,2633בדבר השם "צומת גבעת אולגה" ,בטלה.
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<؟ ק ל ף אונו
נ״צ 13695.16400
דרך מסי471/* :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך קריית אונו.

מקלף א? ל (אייל)
נ״צ 1467.1793
דרך מסי6/551 :
שם קודם :צומת אייל

מקור השם :כשם היישוב הסמוך אייל.
החלטת הוועדה מיום  28.12.84בדבר השם "צומת אייל" כנ"צ האמור לעיל שפורסמה בי"פ  ,4012עמי ,3429
בטלה.

#קלף אילות
נ״צ 1466.8884
דרך ־מסי *90/

מקור השם :על פי שם היישוב אילות הסמוך ,שגם הוא נקבע על יסוד השם המקראי ,דבהי״ב חי ,יז "...ואל אילות

על שפת הים."...

מקלף 8לי؟לט
נ"צ 2007.2620
שם זמני :מחלף פילון
דרך מסי( 90/89 :כביש עוקף צפת מדרום)
מקור השם :כשם היישוב הסמוך אליפלט.

מקלף »לי^#ע
נ"צ 1432.1745

דרך מסי531 :

מקור השם :כשם היישוב הסמוך אלישמע.

מקלף באקה-גית
נ״צ 1526.2025
דרך מסי6/9/61/444 :

שם קודם :צומת פקה ,מחלף בקה-גית
מקור השם :על־שם היישובים הסמוכים באקה אל עירביה וגית.

/

י'

מקלף בית־ןהו^ע ד רום (בתכנון)
נ״צ 1366.1849
דרך מסי20/553 :

מקלף ב י ת ־ ן ה ו  #ע ؟ פ ו ן (בתכנון).
נ"צ 1370.1861
דרך מסי20/553 :
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? 1ס ל

ף ב י ת ־ !? #׳11
נ״צ 1467.1249
דרך מסי 38/* :כביש הכניסה לשכונה רמת בית שמש.

<؟ ק ל

ף בית־?ז?!ע ו؟ וך  5ז (בתכנון)
נ״צ  , 1287.1477דרך * 38/כביש כניסה לשכונה "גבעת שרת" שבבית שמש.

דרום (בתכנון)

?.؛ס.לף 5ו־*،ז9ו
נ"צ 14430.15200
דרך מסי6/444/1/45/443 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך בן־שמן.
?!סלף בר־אי?!1

מ<Tךn

נ״צ 13598.16383
דרך מסי471/4612 :
מקור השם :ממזרח למחלף בר־אילן.

<؟ו؟לףג؟עת3״ח
נ״צ 1459.1602
דרך מסי6/444/465/461 :
שם קודם :צומת רנתיס
מקור השם :כשם היישוב הסמוך גבעתכ״ח.
בזאת בטלה החלטת הוועדה בדבר השם צומת רנתיס שהתפרסמה בי"פ ,4012עמי .3430

?! ס ל ף גי ל ג' ו ל ן ה (בתכנון)
ו":צ 1441.1722
דרך מסי531/444 :

?!סלף ?לילות מןךח
ו":צ 1322.1720
דרך מסי5/20 :
מקור השם :ממזרח לצומת גלילות.
?!סלף ג ע !11
נ״צ 0־1347.184

(בתכנון)

דרך מסי2/551 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך געש.

?!סלף גת ך מ ו ן (בתכנון)
נ"צ 13932.16428
דרך מסי471/* :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך גת רמון.

?!סלף דניאל
נ"צ 1431.1480
דרך מסי( 6/1 :בתכנון)
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך כפר דניאל.
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קז ל ף האלה(בתכנון)

9

נ"צ 20־1449.12

דרך מסי38/375 :
שם קודם :צומת האלה. .
החלטת הוועדה בדבר השם צומת האלה ,בטלה.

9קלף הגוברים
נ״צ 2086.2922
דרך מסי 99/* :י
מקור השם :כשם היישוב הסמוך הגושרים.

9קלף ן;7ךים
נ"צ 1392.1825
דרך מסי4/551 :
שם קודם :מחלף משמרת
מקור השם :המחלף מצוי בלב שטה נרחב של פרדסי פרי הדר.
החלטת הוועדה מיום  14.1.1974בדבר השם "מחלף משמרת" ושהתפרסם בי"פ  ,2633עמי  ,1838בטלה.
 9؟

ל ף ה ל" ה (בתכנון)
נ"צ 1480.1213
דרך *39/
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך נתיב הל״ה.

9

.

:. . .

ק ל ף ה ?נ ל ו מ י ם (בתכנון)
נ"צ’1319.1734

שם זמני :מחלף רב־מכר

דרך מסי20 /2 :
מקור השם :בסמוך לאנדרטה לחללי חיל המודיעין.

9ךזלף הקריות
נ"צ 1530.2438
שמות קודמים :מסעף המפרץ ,צומת הצייק פוסט ,צומת הקריות
דרך מסי4/752 :
מקור השם :הקריה בלשון רבים.

מ דז ל ף ה ך ט ו ב (בתכנון)
נ"צ 1495.1296
דרך מסי 38/3865
מקור השם :על־שם היישוב הרטוב ,שהיה באזור לפני קום המדינה.

9

ק ל ף ؟ ך ץ ל :ה מ ן ר ח (-בתכנון)
נ"צ 1362.1773
מקור השם :ממזרח למחלף הרצלייה.
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<؟דזלףהת^זבי
נ״צ 1604.2308
דרך מסי70/66/722 :
שם קודם :צומת התשבי
מקור השם :הצומת הסמוך להר הכרמל ,זכר לאליהו התשבי.
החלטת הוועדה מיום  17.2.1984בדבר השם "צומת התשבי" שהתפרסמה בי"פ  ,3165עמי  ,1505בטלה.

؟

qל

<؟ q

ך וך ה ־ ד ר ו ם (בתכנון)

ף ■q
נ"צ 1444.2019
דרך *9/

ל ף חולון־מןרח
נ"צ 1309.1558
שם זמני :מחלף הסיירים על־שם תחנת הדלק הסמוכה.
דרך מסי4/* :
מקוד השם :על־שם העיר חול(!.

q

ל ף חולות
נ"צ 1270.1514

דרך מסי4/20 :
מקור השם :על יסוד חולות ראשון לציון.

מ

q

ל ף חוף השרון
נ"צ 1347.1810

דרך מפי2/* :

■

.

המדובר במחלף מיוחד ,שאורכו כמה ק״מ ויש בו שתי ירידות האחת לקיבוץ שפיים ,והשנייה לקיבוץ געש.
מקור השם :על־שם המועצה האזורית חוף השרון.

؟ q

לף

q

?* ד ה (חולדה) (בתכנון)

נ"צ 1368.1385
דרך מסי6/411 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך חולדה.

מqל ף חורשים
נ"צ 1462.1716
שמות קודמים :צומת חורשים ,מחלף קנה

דרך מסי6/531 :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך חורשים
כזאת בטלה החלטת הוועדה בדבר השם "צומת חורשים" שהתפרסמה בי״פ  ,4012מיום  4.6.1992עמי .3430
החלטת הוועדה מיום  29.3.1993בדבר השם מחלף קנה ,בטלה.

q

ל ף ח" ן (בתכנון)
נ״צ 1377.1754
דרך מסי531/* :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך גבעת ח״ן.

ילקוט הפרסומים  ,5486ה בשבט התשס״ו,
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؟؛q

ל

؟ q

ל ף :ער

ף q
נ״צ 1392.2016
דרך מסי2/9 :

ר ו ב י ם (בתכנון)

q

ך ר ה (בתכנון)

נ״צ 1419.2015

דרך מסי4/9 :

؟סלף ?:קיו
נ"צ 1410.1697
שמות קודמים :צומת ירקון ,מחלף ירקונים
דרך מסי5/40 :
החלטת הוועדה בדבר השם "צומת ירקון" שהתפרסמה בי"פ  ,3165מיום  ,24.2.1958עמי  , 1505בטלה.
כמו כן בטלה החלטת הוועדה מיום  29.3.1993כדבר השם מחלף ירקונים בנ״צ האמור.

קז ל ף להב
נ"צ 1378.0877

שם קודם :צומת להב
דרך מסי358/325 :

מקור השם :כשם היישוב הסמוך להב.

ק ל ף מגדיאל
נ"צ 1419.1751

דרך מסי531/* :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך מגדיאל ,שהיה לשכונה בתחום העיר הוד השרון.

q

ל ף מ ל" ל (בתכנון)
נ"צ 1401.1755
דרך מסי40/531 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך כפר מל״ל.

q

ל ף נחשונים
נ"צ 1438.1638

דרך מסי 6/471
שם קודם :מחלף מזור

מקור השם :כשם היישוב הסמוך נחשונים.

^q؛q

ניר ע ם (בתכנון)

נ"צ 1102.1061
דרך מסי34/333 :
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך ניר עם.

ק ל ף ןשרים
נ"צ 1402.1462
דרך מסי6/431/44/424 :
מקור השם :על פי שם בית החרושת נשר מצדו האחד של המחלף והיישוב "יד רמב״ם" מצדו האחר של המחלף
("הנשר הגדול") מכינויי הרמב״ם.
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מסלף נס צ ’ ו  jה (בתכנון)
נ״צ 1347.1478

דרך מסי431/423 :

מסלף נצני־ע־ז (ניצניעוז)
נ״צ 1513.1913
דרך מסי6/57 :
שם קודם :צומת/מחלף טול כרם

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך ניצני עוז.
הפרסום בי"פ  ,4012מיום  4.6.1992עמי  ,3433בדבר השם צומת/מחלף טול כרם ,בטל.

מסלף ןת?:ה
נ"צ 1380.1925

דרך מסי2/57 :
שם קודם :צומת נתניה

מקור השם :כשם העיר הסמוכה נתניה.

מסלף ס ו ק ו ל  1ב (בתכנון)
נ"צ 1408.1752

דרך מסי/531 :רח' סוקולוב בכפר סבא.

מסלף  ¥ך ה
נ"צ 1463.2130
דרך מסי653/652 :
מקור השם :על־שם היישוב גבעת עדה הסמוך.

מקלף :ל ז ק ה (בתכנון)
נ"צ 1447.1234
דרך מסי38/383 :
שם קודם :צומת תל עזקה.

החלטת הוועדה בדבר השם צומת תל עזקה בטלה.

מסלף עין ה ק ו ך א (בתכנון)
נ"צ 1298.1514

דרך מסי431/42 :
שם קודם :צומת עין הקורא
מקור השם :כשם אחת השכונות הראשונות של היישוב ראשון לציון.
החלטת הוועדה בדבר השם "צומת עין הקורא" ,בטלה.

מסלף עירון
נ"צ 1535.2098
דרך מסי6/65 :
מקור השם :על־שם נחל עירון הסמוך שהוא צליל עברי לשם הערכי ערה.
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<؟ ס ל ף  j jz؟ ה (בתכנון)
נ״צ 1445.1448
דרך מסי1/431■ :
מקור השם :על־שם נחל ענבה הסמוך.

ק ל ף  y؟ י  j 1ה (בתכנון)

9

נ"צ 1503.1216
דרך מסי39/367 :
שם קודם :צומת עציונה

החלטת הוועדה בדבר השם :צומת עציונה ,בטלה.

ק ר ו ן (בתכנון)

 9קלף y
נ"צ 1325.1415
דרך מסי40/411 :

מקור השם :על־שם האתר הארכיאולוגי עקרון.

9קלף צור קד9ה(בתכנון)
נ"צ 1585.1260
דרך מסי 39/386

מקור השם :כשם היישוב הסמוך צור הדסה.

9קלף ק9ם
נ"צ 1441.1692
דרך מסי6/5/444 :
מקור השם :צורה עברית לשם היישוב הערבי כפר קאסם.
החלטת הוועדה מיום  17.2.1984בדבר השם "צומת קסם" בנ"צ האמור לעיל שפורסמה בי"פ מסי  3165עמי מסי

 ,1505כטלה.
9

קל ף ק קן ת גת (מחלף קרייתגת)
.

9

נ"צ 1315.1122
דרך מסי6/35 :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך קריית גת.

קלף ק קן ת ק א ש וין (קריית ראשון) (בתכנון)
נ"צ 1282.1523
דרך מסי / 431 :רח' מוטה גור בראשון לציון.
מקור השם :על־שם השכונה "קריית ראשון" הסמוכה.

9קלף קאשוניב
נ"צ 1314.1508
דרך מסי412/431 :
שם קודם :צומת ראשונים
מקור השם :זה הכינוי שדבק בתושביה הראשונים של ראשון לציון.
החלטת הוועדה מיום  20.11.1987בדבר השם "צומת ראשונים" שהתפרסמה בי"פ  ,4012עמי  ,3429בטלה.
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ן؟ק ל ף ראשון־ ןרום (בתכנון)
נ"צ 1288.1518
דרך מסי; 431/4

<؟ ؟ ל ף ר א ש

Vןן

נ״צ 1441.1671
דרך מסי83/444/6 :
שם קודם :צומת ראש העין
מקור השם :כשם היישוב הסמוך ראש העץ.
החלטת הוועדה מיום  8.7.1983בדבר השם "צומת ראש העין" בנ"צ  ,144.167י"פ ,3165עמי  ,1505בטלה.

וי

؟חלף ו־{" ם (בתכנון)
נ"צ 1424.1456
דרך מסי431/* :
' מקור השם :על־שם תעשיון רג״ם הסמוך.

רג"ם ראשי תיבות של רמלה+מ"א גזר+מ״א חבל מודיעין.

?1

ו؟ ל ף ר ؟؛ ל ה ־ ך ר ו ם (בתכנון)
נ"צ 1372.1472
דרך מסי40/431 :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך רמלה.

ןן ؟ ל ף ר??לה־מן؛ךב (בתכנון)
1

?9

נ"צ 1348.1477
דרך מסי431/200 :

'

ז؟ ל ף רן؟נ3ה־ןרום
נ״צ 1393.1755

דרך מסי4/531 :

מקור השם :על־שם היישוב הסמוך רעננה.

<؟ ס,ל ף ר

פ ו ן (בתכנון)

'1

נ"צ 1349.1796

דרך מסי20/* :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך רשפון.

؟؟לף ע1ורק
נ"צ 1344.1346

דרך מסי6/3/7 :
שם קודם :מחלף יד בנימין

.

\

؛* <

מקור השם :על־שם נחל שורק הסמוך.

החלטת הוועדה בדבר השם "מחלף יד בנימין" שהתפרסמה בי"פ 4012 ,עמי  ,3433בטלה.
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מ ך ן ה ו•־ מ ן ך ח (בתכנון)

מקלף ty
נ״צ 1342.1779
דרך מסי 20/531
מקור השם :ממזרח ליישוב כפר שמריהו.

מקלף שjzך;ה(שערייה)(בתכנון)
 .נ"צ 14099.16375
דרך מסי40/471 :
מקור השם :כשם השכונה שעריה שבפתח תקווה.

מקלף שער ש ו ק ר ו ן
נ״צ 1498.1683
דרך מסי5/505 :
מקור השם :שם גאוגרפי.

פ; ה (בתכנון)

מחלף

נ"צ 1472.2269

דרך מסי70/* :
מחלף מתוכנן בכניסה לכפר מאיר שפיה.

מחלף ש פ ן י ם

נ"צ'1339.1799
דרך מסי2/* :
מקור השם :כשם היישוב הסמוך שפיים.

 .7שמות למנהרות
מ; ק ך ת גי לה ־צפון
פתח דרומי :נ״צ 16788.12579
פתח צפוני :נ״צ 16813.12563

מ(ק ך ת גילה־דרום
פתח דרומי :נ"צ 16647.12450
פתח צפוני :נ"צ 16718.12503

שמות למנהרות מתוכננות בדרך ( 39מצור הדסה לירושלים):

מ ן קך ת צור ק ד ס ה
'מנ״צ

15837.12586

עדנ״צ 1586.12608
אורכה  280מי.

מ( ק ך ת ב י ת ר ־ מ
מנ״צ

J7

רב

15965.12625

עד נ״צ 16208.12648

שם זמני :מבוא ביתר
אורכה 2360 ,מי.

-1520
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מןסכת ביתר־מןךח
מנ״צ

16248.12672

ער נ״צ 16288.12700
שם זמני :מנהרת בתיר

אורכה 460 ,מי.

מ ;ס כ ת ע מ ינדב
16325.12717
מנ״צ
עדנ״צ 16447.12760

שם זמני :מנהרת אורה
אורכה 1320 ,מי.

מ;הכת עיו .יעל
'מנ״צ

16492.12765

עד נ״צ 16546.12765
אורכה 550 ,מי.

בל הגשרים שבין המנהרות הללו (בדרך
החלטת מע״צ.

מ'8

.8

 ,39בין צור הדסה לירושלים) יהיו ממוספרים על פי

שמרת למאגרי מים

שמות למאגרי מים בגולן

מאגר איוךטל
נ״צ 220.279
שם זמני :מאגר ד ל ו י
מ"א גולן
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך אורטל.

"

י

מאגר ?(טל
נ"צ 223.283
מ״א גולן
מקור השם :על־שם ההר הסמוך בנטל.

 מאגר ؟ני ؟פתנ"צ 278.272
שם זמני :מאגר ך ؟ ת' נ; ה (רמתנייה)
מקור השם :על־שם ההר שבסמוך הר "בני צפת" שנקבע גם הוא לזכר ההתיישבות היהודית החדשה מעבר לירדן,
על ידי חלוצים בני צפת.

מאגר ך1؟?ין
נ"צ 224.251
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך חספין.
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؛('

؟אגר

Vסיפון
נ"צ 223.271
מקור השם :על־שם ההר הסמוך יוסיפון.

מאגר נוב
؛

נ״צ 247.224
שם זמני :היתל
מקוד השם :על־שם היישוב הסמוך נוב.

מאגר
נ"צ 223.253
שם זמני :מאגר רוויה
מקור השם :על־שם הנחל שבראשו הוא ממוקם ואת מימיו הוא מאסף.

מאגר
נ"צ 2264.2658
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך קשת.

שם למאגרי מיס כגליל
מאגר

(חוסן)

!ph
נ"צ 178.267
בגליל העליון
מ״א מעלה יוסף
שם זמני :אגם מונפור
שם לאגם מלאכותי בנחל פקיעין בין מעלות למושב חוסן
מקור השם :על־שם היישוב הסמוך חוסן.

.9

שמות למערות

؟¥רת א^לים
נ"צ 1250.0393
מקוד השם :על־שם היישוב הסמוך אשלים.

؟¥רת ?"P
נ"צ 18800.26594
שם זמני :מעיארת גירמק
מקור השם :על־שם חרבת ב"ק הסמוכה ששמה נקבע על־שם ישראל ב״ק שהקים את היישוב החקלאי בסמוך להר
מירון (הגירמק) לאחר הרעש בצפת בשנת .1837

؟^רת 75ניקי
נ"צ 20095.24254
מקור השם :שם היסטורי.
1522
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؟yר

ת  7ל !■ :ה
נ״צ 18702.15560
מקור השם :על־שם נחל דליה הסמוך.

؟؟רת הגיא
נ״צ 17905.13945
מקור השם :על פי השם הערבי מעיארת אל־גיי.

؟ 3ן ר ת דן ך י ת ו ן
נ״צ 1724.1160
סמוכה למנזר חירבת חריתון
מקור השם :הנזיר חדיתון ,ראשון המתבודדים במדבר יהודה (התקופה הביזנסית).

؟؟רת בידוד
17630.07450 X3
המערה ממוקמת בגדת נחל כידוד.

؟؟רת כותים
נ"צ 18860.15570
שם זמני :מעיארת א־נעסאנה
מקור השם :על־שם הכותים (שומרונים)
במערה זו נמצאו תעודות שומרוניות חשובות.

؟y

רת מבוך
נ"צ 1825.1446
מקור השם :צורה עברית לשם הערבי ואדי מכוך.

؟yר

؟

yר

ת  y !7ר  1ת
נ״צ 17095.13985
מקור השם :המערה ממוקמת באזור התעשייה עטרות.
ת ק 3א י ם
נ״צ 17935.07890
מקור השם :על־שם ההר הסמוך.

؟؟רת ?!(ה
נ"צ 15670.17125
מקור השם :על־שם הנחל הסמוך נחל קנה
שם מקראי ,יהושע ט״ז ,ח.
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 .10שמרת למעברי גבול
מן؛בר (בול (הר ה«ךדן
נ"צ 2044.2115
שם למעבר הגבול בין ירדן לישראל
שם קודם :גשר שיחי יזסץ.
בצד הישראלי השם הוא :מעבר גבול נהר הירדן
ובצד הירדני השם הוא :מעבר שיחי ו1סןן.

מ  jzב

מ

jz

ך ך! ם י ן (חוסיין)

ר  tnר ה *? 9
נ״צ 2015.1422
שם קודם :גשר אלנכי ,מסוף אלנבי
מקור השם :על־שם המלך ו!סןן.
שינוי השם :אפריל . 2003

ב ר נחל עז (מעבר נחלעוז)
נ"צ 2־1000.098

שם זמני :מעבר קרני
מ״א שער הנגב
מקור השם :על־שם היישוב נחל עוז הסמוך.

 .11שמות למועצות אזוריות
מ״א אבו ב؟מה
שם רשמי למועצה אזורית לשבעת יישובי הבדווים המתוכננים בנגב.
מקור השם :אגר ב؟מה תרגומו אבי החיוך והוא ראשי תיבות לשבעת היישובים הבדווים המתוכננים בנגב .אבו
קרינאת (בית פלט) ,מכחול (מרעית) ,קצר א־סר (שורר ,הואשלה) ,אום בטין ,ביר הדאג' (באר חיל) ,תראבין

א־צאנע ודריגיאת.

מ״א אל ־בטוף
שם למועצה אזורית בגליל שתכלול את הכפרים:
עוזיר ,רומאנה ,רומת אל־הייב ,חמאם.
שם קודם :מ״א נוף הגליל.

מ"א גיסתאן אל  -מך־ג'

.

שם למועצה אזורית בגליל שתכלול את הכפרים:
סולם ,נין ,דחי ,כפר מצר.

שם קודם :מ״א נוף הגליל.

מ״א

1524

מגלות :ם ה؟לח (מגילות ' 0המלח)
שם למועצה אזורית הכוללת את היישובים :אלמוג ,בית הערבה ,ורד יריחו ,מצפה שלם ,אבנת ,קליה.
שם קודם :מ״א מגילות
החלטת הוועדה בדבר השם הקודם :מ"א מגילות ,שהתפרסמה בי"פ  ,2633מיום  ,10.6.1980עמי ,1819
בטלה.
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מ"א ?)דות^ב
שם למועצה אזורית הכוללת את היישובים :בית הגדי ,גבעולים ,זמרת ,זרועה ,יושיביה ,כפר מימון ,מלילות,
מעגלים ,סעד ,עלומים ,שובה ,שוקדה ,שיבולים ,שרשרת ,תושיה ,תקומה.
שם קודם :מ" א עזתה
מקור ולשם :שם סמלי גאוגרפי
החלקת הוועדה בדבר השם מ״א עזתה ,שהתפרסמה בי"פ־ ,277מיום א׳ באדר התשי״ג2.1953 ,־ ,16עמי ,633
בטלה:׳"׳'

 .12שם לקו דואר 3ע
דואר

נע ע וך ב ר ת ה,,ך 7
שם קודם :ד״נ חבל יריחו
ישרת את היישובים בבקעת הירדן וצפון־-מערב ים המלח :מצפה שלם ,קליה ,ורד יריחו ,נעמי ,ייט״ב ,נירן ,גלגל,
נתיב הגדוד ,תומר ,פצאל ,יפית ומצפה יריחו.
החלטת הוועדה בדבר השם "חבל יריחו" שפורסמה בי"פ  ,4012מיום  ,4.6.1992עמי  ,3404בטלה.

ן

 .13כללי
שם לאתר תיירותי׳ כדרום הר חברון( .בתכנון)

2י1יר
נ״צ 1558.0804
בלב יער יתיר.
החלטת הוועדה מיום  24.2.1985כדבר השם".מחנה יתיר" שהתפרסמה בי"פ  ,3165עמי  ,1494בטלה.

לב

שם לגשר כהרי ירושלים
tn

ר גילה
מנ"צ  1678.1258עדנ"צ .1672.1250

שם לתחנת ניסיונות בבקעת הירדן
תך!נת נ؟יונות ؟בי
נ"צ 1929.1561
שם לתחנת ניסיונות
מ״א ערבות הירדן
ע"ש צבי יעקובי ז״ל ממקימיו וחוקריו של ענף הפרחים בבקעת הירדן.

אתר כאזור ים המלח

מ

q

נ

ה pדום
נ"צ 1878.0533
שם קודם :סדום
מבנים עזובים מהימים שלפני קום המדינה ,ששימשו מגורים לעובדי מפעל האשלג.
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שס למרכז אמנות והישרדות בגליל

ה^ביל לג؟؟ה
נ"צ 1902.2498
אתר תיירותי הממוקם על גבעה.
משוחזרות בו שיטות חקלאיות פרימיטיביות ,כמת אירועים ומסעדה.
מקור השם :דתי פילוסופי .מרכז אמנות והישרדות בגליל.

ב ,בכסלו התשס״ו (ו 2בדצמבר

)2005

חגה ביתן
מרכזת מדעית של ועדת השמות הממשלתית
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משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

■ O-34J USW
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משרד המשפטים (התימה מוסדית).

